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JOSEP MARIA VALLS i ANDREU, Secretari general de l’Ajuntament de Cambrils

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 de juny de 2019 a
proposta de la Comissió Informativa d'Hisenda i Personal adoptà, entre d’altres,
l’acord següent:
“-Amb data 05-04-2019 la Junta de Govern local va acordar l’adhesió de l’Ajuntament
a l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (exp. 2016.02) promogut pel Consorci Català de Desenvolupament Local i
la contractació a una de les empreses adjudicatàries de l’arrendament financer d’un
vehicle NISSAN LEAF, quatre vehicles NISSAN NV 300 i un vehicle DACIA DUSTER GLP
per la Brigada municipal, aprovant l’autorització i disposició de la despesa per una
durada de quatre anys, a raó de 32.082,64 EUR (més IVA).
Feta la tramitació oportuna, l’empresa ALD AUTOMOTIVE, SAU ha presentat oferta
dels béns indicats per un import de 35.832,72 EUR anuals (més IVA).
Amb data 17-05-2019 l’enginyer municipal, Sr. Joaquim Batista Pujol, emet informe
favorable sobre l’oferta presentada en el qual fa patent que l’increment del cost
previst es deu a que l’acord marc de referència fou subscrit l’any 2016 i de llavors
ençà han aparegut noves tecnologies i s’ha produït una millora d’equipament als
vehicles a subministrar.
S’acorda:
1. Adjudicar en contracte de subministrament consistent en l’arrendament financer
d’un vehicle NISSAN LEAF, quatre vehicles NISSAN NV 300 i un vehicle DACIA DUSTER
GLP per la Brigada municipal a l’empresa ALD AUTOMOTIVE, SAU per un preu anual
de 35.832,72 EUR (més IVA) i una durada de quatre anys.
2. Ordenar als serveis econòmics municipals que efectuïn la corresponent retenció de
crèdit.
3. Notificar el present acord a l’adjudicatari, al Consorci Català de Desenvolupament
Local i a l’Associació Catalana de Municipis. “
I perquè així consti signo el present certificat amb el vistiplau de la Sra. alcaldessa.
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